
DESi STEELY DEUR- EN KOZIJNALARM.




TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen	 220 x 28 x 49 mm

Materiaal	 ABS

batterijen	 AA Alkaline (2x)

	 	 Standby-tijd van 2 jaar


Sensor		 magneet

Alarm	 	 114 dB

Bediening	 afstandsbediening, codepaneel


DESI STEELY + AFSTANDSBEDIENING



HANDLEIDING DESi STEELY


1. IN- EN UITSCHAKELEN ALARM.


Voer de cijfercode in en druk op “ok”. Na 8 seconden word het alarm geactiveerd (lange pieptoon). De deur 
moet gedurende deze tijd worden gesloten.

Bij modellen met een afstandbediening kan deze ook worden geactiveerd door op de bedieningsknop te 
drukken (slotje sluiten)

De fabriek code is “1111”. U kunt deze aanpassen naar een eigen unieke code.


NOTE: 

A. Als u na het inschakelen van het alarm nogmaals op “OK" drukt schakelt de bewegingssensor uit. Het 
alarm zal dan alleen af gaan als de deur open gaat (magneet-sensor).

U kunt de bewegingssensor ook uitschakelen door op de knop op de afstandsbediening te drukken (hoorn). 
Het uitschakelen van de bewegingssensor word aangegeven door 2 pieptonen.

B. Om het alarm te ontgrendelen toets uw code in gevolgd door “OK”. Of druk op de bedieningsknop op de 
afstandsbediening (slotje open). Het uitschakelen van het alarm word aangegeven door 4 pieptonen.


2. INSTELLINGEN.


A. Wachtwoord wijzigen. 
Activeer het alarm met de code en “OK”. Toets vervolgens 1 2 3 4 en “OK" na de lange pieptoon.

Voor het wijzigen van het wachtwoord druk op 5. Toets hierna uw nieuwe 4-cijferige code gevolgd door 
“OK”. Herhaal de nieuwe code na de korte pieptoon en druk weer op “OK” en sluit de deur.

NOTE: De combinatie 1234 is niet bruikbaar.


B. Instellen van de afstandbediening.  
Activeer het alarm met de code en “OK”. Toets vervolgens 1 2 3 4 en “OK” na de lange pieptoon.

Voor het toevoegen van een afstandsbediening toets 1. 

Druk na de 2 korte pieptonen op de de toets op de afstandsbediening (slotje open) tot u 4 korte tonen 
hoort. Sluit de deur.

NOTE: er kunnen maximaal 6 afstandsbedieningen worden geïnstalleerd.


C. Vertragingstijd instellen. 

U heeft 8 seconden de tijd om het alarm uit te schakelen wanneer de deur word geopend. U kunt de 
vertragingstijd wijzigen.

- Vertraging uitschakelen. Activeer het alarm met de code en “OK". Toets vervolgens 1 2 3 4 en “OK” na de 
lange pieptoon. 

Voor het uitschakelen van de vertragingstijd druk op 2 gevolgd door “OK”. Sluit de deur. 

Het alarm is nu meteen ingeschakeld. Als het alarm nu een signaal krijgt, via de sensoren, zal de alarmtoon 
direct te horen zijn.

- Vertraging inschakelen. Activeer het alarm met de code en "OK". Toets vervolgens 1 2 3 4 en “OK” na de 
lange pieptoon.

Voor het inschakelen van de vertragingstijd druk op 3 gevolgd door “OK”. Sluit de deur. 

Het alarm is nu meteen ingeschakeld. Als het alarm nu een signaal krijgt, via de sensoren, zal de alarmtoon 
direct te horen zijn.


D. Gevoeligheid van de bewegingssensor instellen. 
Activeer het alarm met de code en "OK". Toets vervolgens 1 2 3 4 en “OK” na de lange pieptoon.

Om de gevoeligheid van de bewegingssensor in te stellen druk op 4.

Na een korte waarschuwingstoon kunt u de gevoeligheid instellen door te kiezen voor 

1 = zeer gevoelig 
2 =  
3 =  
4 = minder gevoelig 
Druk op “OK" en sluit de deur.




3. WERKING EN WAARSCHUWINGEN


A. Sirene activeren. 
Als de deur word geopend wanneer het alarm is geactiveerd en het juiste wachtwoord niet binnen 8 
seconden, of het alarm word gedeactiveerd middels de afstandsbediening, begint de sirene te spelen. De 
sirene blijft ongeveer 3 minuten spelen. De sirene stopt als de deur gesloten blijft en het alarm blijft 
ingeschakeld. Ook als de bewegingssensor is uitgeschakeld zal de sirene af gaan als de deur geopend 
word en het alarm niet gedeactiveerd word.


B. Waarschuwing bij te laag batterijniveau. 
Als u het alarm activeert en het batterijniveau is te laag hoor u na 3 korte pieptonen een langere pieptoon. 
De batterijen gaan ongeveer 2 jaar mee.

Voor het vervangen van de batterijen verwijderd men het apparaat uit de deur of kozijn en schroeft de twee 
schroefjes uit de batterijencover op het apparaat.

NOTE: gebruik alleen 1,5 V alkaline of lithiumbatterijen van hoge kwaliteit. Combineer geen oude met 
nieuwe batterijen.


4. MONTAGE


Het apparaat word als een slot op de zijkant van de deur of kozijn gemonteerd. Voor de montage moet een 
geschikt gat worden gemaakt van H150 x B20 x D50 mm 

5. FABRIEKSINSTELLINGEN


Om het apparaat te resetten omdat u bijvoorbeeld het wachtwoord vergeten bent kunt u de volgende 
stappen volgen:

- haal de DESi Steely uit de deur

- Verwijder de eerste batterij

- Houd het apparaat tegen de magneet (tussen de knoppen 2 en 3!) en plaats de batterij terug.

- Toets binnen 5 seconden na het terug plaatsen van de batterij 1 2 3 4 en “OK”.

Alle instellingen worden nu terug gezet naar de fabrieksinstellingen en het wachtwoord zal worden gewijzigd 
in “1111"


6. PROBLEMEN OPLOSSEN EN EENVOUDIGE REPARATIES


A. Als de knoppen niet werken of als er geen geluid klinkt kan het zijn dat de batterijen bijna op zijn. 
Vervang zonodig de batterijen.


B. De afstandbediening werkt niet of nauwelijks. Het kan zijn dat er een stoorzender in de buurt staat 
waardoor het signaal van de afstandsbediening niet door komt. Controleer de batterijen van de 
afstandsbediening en vervang desnoods de batterijen. Stel de DESi Steely in op de fabrieksinstellingen 
(hoofdstuk 5) en installeer de afstandsbediening opnieuw (hoofdstuk


ALGEMENE INFORMATIE


- Bij problemen omtrent de installatie kunt u contact opnemen met uw DESi reseller.

- Als het batterijniveau laag is klinkt een waarschuwingstoon. U kunt dan de batterijen vervangen. 2x 

alkaline AA batterijen. Lever de oude batterijen in bij een inzamelpunt.

- Bescherm het apparaat tegen trillingen, stoten en direct zonlicht.

- De DESi Steely deur- en kozijnalarmen zijn gemaakt om te worden ingebouwd door de fabrikant van de 

deur of het kozijn. Installatie door een expert wordt sterk aanbevolen.

- De levensduur van het apparaat, bepaald door het Ministerie van Industrie in Turkije, is bepaald op 5 jaar.

- De DESi Steely Deur- en kozijnalarm is ontworpen en geproduceerd door DESi. Hierbij is rekening 

gehouden met het energiegebruik. Verkeerd gebruik of een defect kan resulteren in een groter 
energiegebruik.


DESI Alarm www.desi.com.tr


